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Conhecendo a escravidão na sociedade romana 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 3, Capítulos 10 e 11 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é abordar o tema da escravidão na Roma antiga. Além de 

discutir com os alunos o papel do escravo na sociedade romana, serão abordadas as estratégias de 

resistência usadas pelos escravos, visando reverter um cenário de extrema precariedade e, muitas 

vezes, de maus-tratos. Será também proposto que os alunos pensem nas diferenças existentes entre 

a escravidão na sociedade romana e a servidão, relação de subordinação característica da Idade Média. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender a escravidão na Roma antiga, principalmente durante o período imperial, 
caracterizado pela conquista de novos territórios e a escravização de estrangeiros. 

• Discutir a situação dos escravos em Roma e as suas estratégias de resistência a esse lugar 
social. 

• Estimular a comparação entre escravidão e servidão. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Escravidão e trabalho livre em 
diferentes temporalidades e 
espaços (Roma antiga, Europa 
medieval e África) 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Ser escravo na Roma antiga 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: dispostos em semicírculo, para que seja realizada a projeção no quadro e o debate com os 

alunos e o professor 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz e impressão ou projeção de imagem do Coliseu 

Material de referência:  

• 10 fatos interessantes sobre a escravidão na Roma Antiga. Disponível em: 

<www.relativamenteinteressante.com/2016/06/10-fatos-interessantes-sobre-escravidao.html>. Acesso em: 17 

jun. 2018. 

• Gladiadores romanos – História da Roma Antiga. Disponível em:  
<www.estudopratico.com.br/gladiadores-romanos-historia-da-roma-antiga>. Acesso em: 17 jun. 2018. 

• A dupla face da liberdade: o liberto na sociedade romana. Disponível em: 

<www.scielo.br/pdf/topoi/v14n27/1518-3319-topoi-14-27-00518.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2018. 

Para levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema desta sequência didática, 

pergunte o que eles conhecem sobre a escravidão e o que é ser escravo. Deixe-os à vontade para 

darem respostas livres sobre a ideia de escravidão, sendo possível que mencionem a escravidão de 

africanos durante a colonização no Brasil e o trabalho escravo que persiste na atualidade. 

Em seguida, inicie uma aula expositiva explicando que os escravos faziam parte da base social 

da sociedade romana e, assim como na Grécia antiga, não eram reconhecidos como cidadãos, já que 

tinham o status de propriedade de patrícios e plebeus, que tinham pleno direito sobre o trabalho deles. 

Principalmente durante o Império, mas também ao final da República, com o aumento das conquistas 

militares romanas, incorporando novos territórios e populações ao domínio romano, houve um 

aumento expressivo no número de escravos em Roma, já que os prisioneiros de guerra acabavam 

sendo escravizados.  

É importante também destacar que, além de prisioneiros de guerra, em Roma, podiam ser 

convertidos em escravos pessoas que não conseguissem pagar as suas dívidas, as envolvidas em atos 

de pirataria e em razão de mau comportamento cívico. Além disso, uma criança nascida de uma pessoa 

escrava também seria escrava e propriedade do seu senhor.  

A princípio, a escravidão era uma condição vitalícia, mas existia a possibilidade de se obter a 

liberdade por meio do pagamento da alforria – já que era possível ao escravo trabalhar e receber 

compensação financeira – ou após a morte do senhor, por meio de declaração em testamento, como 

retribuição aos trabalhos prestados. Havia também a renúncia do senhor ao poder que tinha sobre o 

escravo. Ainda assim, o ex-escravo não se tornava cidadão romano, o que mantinha a sua condição 

inferiorizada na sociedade romana. 

Os escravos podiam exercer diversas funções e trabalhos, tendo, assim, um papel importante 

para a economia e o desenvolvimento do império, uma vez que os escravos representavam a maior 

parte da mão de obra disponível. Em algumas circunstâncias, exerciam trabalhos mais pesados e 

desgastantes, como o trabalho na mineração, e em outras circunstâncias realizavam trabalhos 

considerados menos desgastantes, como os domésticos, nos quais tinham maior probabilidade de 

www.relativamenteinteressante.com/2016/06/10-fatos-interessantes-sobre-escravidao.html
www.estudopratico.com.br/gladiadores-romanos-historia-da-roma-antiga
www.scielo.br/pdf/topoi/v14n27/1518-3319-topoi-14-27-00518.pdf
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receber melhor tratamento e encontrar condições de trabalho menos violentas. Ainda assim, é 

importante enfatizar que os escravos exerciam os trabalhos considerados indesejáveis na sociedade 

romana, que não eram feitos por patrícios e plebeus. 

Aborde a questão dos gladiadores, que eram, em sua maioria, escravos e serviam de atração 

em lutas que acabaram se convertendo em grandes espetáculos. Apresente imagens do Coliseu, na 

atual Roma, capital da Itália, para mostrar que as lutas de gladiadores atraíam grandes públicos em 

diversas partes do império. Ser um gladiador era uma das formas de um escravo obter a liberdade. 

Porém, o risco ao qual se submetiam era elevado, já que os gladiadores lutavam até a morte de um 

dos oponentes. 

Antes do encerramento da aula, proponha à turma a realização de uma pesquisa na qual cada 

aluno identifique e descreva no caderno formas de resistência à escravidão no contexto romano. 

Oriente os alunos a trazer suas pesquisas por escrito na aula seguinte, indicando as fontes pesquisadas. 

 

Aula 2 – As resistências à escravidão e a transição para a servidão 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: dispostos em semicírculo, para que seja realizada a projeção no quadro e o debate com os 

alunos e o professor 

Recursos e/ou material necessário: giz e lousa 

Para retomar a discussão feita na aula anterior sobre a escravidão e a situação dos escravos 

na Roma antiga, promova um debate pedindo que os alunos apresentem suas pesquisas sobre as 

formas de resistência à escravidão no contexto da Roma antiga. Faça também intervenções pedindo 

que expliquem o que eles entenderam por resistência à escravidão, por meio de que ações tal 

resistência ocorria e como elas promoviam o confrontamento à escravidão. Além disso, peça que 

expliquem as dificuldades que encontraram na realização da pesquisa. Tal exercício de debate é 

importante também para avaliar se os alunos compreenderam a proposta e perceberam as 

especificidades da escravidão na sociedade romana. 

Para aprofundar a discussão sobre as formas de resistência dos escravos, apresente a trajetória 

de Spartacus, escravo com formação militar e gladiador, que liderou um grupo que chegou a reunir 

quase 100 mil escravos, que fugiram de seus donos e se rebelaram contra o Estado e o exército romano 

no final do período republicano. Foram dois anos de resistência e questionamento à escravidão, um 

dos sustentáculos da economia romana, e às violências e maus-tratos aos quais eram submetidos. Até 

que, em 71 a.C., o general Crasso derrotou a legião formada por Spartacus, que também fora morto 

em combate. Trabalhe com esse episódio para explicar que, por mais que a escravidão fizesse parte 

da engrenagem da sociedade romana, tanto no período republicano como no Império a relação entre 

escravos e outros setores da sociedade sempre foi permeada por tensões e resistências que poderiam 

ser expressas de várias formas. 

Com a perda de territórios e o declínio do Império Romano, uma outra forma de subordinação 

começou a se consolidar gradualmente e substituir as relações escravistas. No lugar do escravo, surgia 
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o servo, que, não tendo posses, se comprometia a prestar serviços e cumprir obrigações para um 

senhor, que oferecia em troca proteção, abrigo e a possibilidade de trabalhar e obter a subsistência 

em suas propriedades rurais. Essa forma de subordinação e exploração do trabalho iria se consolidar 

na Idade Média. Pergunte aos alunos se eles acham que na lógica da servidão haveria alguma 

possibilidade de organização de resistências à condição de servo. 

Proponha um debate final em que os alunos, com base no que aprenderam nas aulas, possam 

estabelecer comparativos entre escravos e servos, ressaltando que ambos vivenciam relações de 

subordinação caracterizadas por profunda desigualdade. Para finalizar, reserve os minutos finais da 

aula para pedir que cada aluno sintetize o que foi discutido elaborando um pequeno texto. Utilize os 

textos dos alunos como forma de aferição de aprendizagem. Leia-os, corrija-os e devolva-os 

comentados aos alunos. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• compreende o que era ser escravo na sociedade romana; 

• entende a importância que a escravidão tinha para o funcionamento do Estado romano; 

• entende a diferença entre as subordinações e explorações do trabalho na escravidão e na 
servidão; 

• participa dos debates e das atividades solicitadas pelo professor. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Que circunstâncias faziam com que as pessoas se convertessem em escravos na Roma antiga? 

2. Quem foi Spartacus e de que forma ele ameaçou o Estado romano? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que, em Roma, podiam ser convertidos em escravos pelo 
Estado romano prisioneiros de guerra e pessoas que não conseguissem pagar suas dívidas ou que 
estivessem envolvidas em atos de pirataria e que apresentassem mau comportamento cívico. 

2. Espera-se que os alunos respondam que Spartacus foi um escravo e gladiador que se revoltou 
contra os maus-tratos sofridos pelos escravos em Roma e que reuniu uma legião de escravos 
fugidos, a qual teria chegado a 100 mil revoltosos, que se insurgiram contra o Estado romano. A 
resistência promovida por Spartacus e sua legião durou dois anos, até ser derrotada em 71 a.C. 
pelo general Crasso. 


